
  
 
 
 
 
 

 בס"ד
 ט"תשע –רשימת ספרי לימוד לכיתה י 

 

 
 תנ"ך: 
 מקראות גדולות -במדבר 
  וללא כותרותתנ"ך שלם ללא פירושים 

 
 תושב"ע:

  הרכישה באולפנ – גמראיחידת 
 

 מחשבת ישראל:
 הוצאת ת"ל – אמונה וגאולה  

 
 תולדות עם ישראל:

  הוצאת מכון הר ברכה -מסורת ומהפכות 
  הוצאת מכון הר ברכה -חורבן וגבורה 

 
 פיסיקה:

  מכון ויצמן למדע -אופטיקה גיאומטרית, עדי רוזן  -קרינה וחומר כרך א 
 מכון ויצמן למדע -עדי רוזן  -ניוטונית כרך א  מכניקה 

 
 מחשבים:
   חלק א', עצמים תחילה בשפת  1יסודות מדעי המחשבjava - הוצאת מבט לחלונות 

 
 מט"ל:

  באולפנהשל חוברת רכישה מרוכזת 
 

 יח"ל: 3מתמטיקה 
  גבע. ואלי – 035801שאלון  -יח"ל תוכנית ההיבחנות החדשה  3מתמטיקה לתלמידי 
 יח"ל.  3-מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב 
 מחשבון מדעי 

 

 יח"ל: 4מתמטיקה 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי –כרך א   -יח"ל  4-5)כיתה י(,  806-ו 804מתמטיקה שאלונים 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי –כרך ב   -יח"ל  4-5)כיתה י(,  806-ו 804מתמטיקה שאלונים 
 מחשבון מדעי 

 
 יח"ל: 5מתמטיקה 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי –כרך א   -יח"ל  4-5)כיתה י(,  806-ו 804מתמטיקה שאלונים 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי –כרך ב   -יח"ל  4-5)כיתה י(,  806-ו 804מתמטיקה שאלונים 
 מחשבון מדעי 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תיכון תורני לבנות, קרית מוצקין אולפנת "סגולה",

"SEGULA"   Bnei Akiva High School  



  
 :אנגלית

 

5p. – (2 groups) 

Full Volume - Book & Workbook ,Rita Carmel & Janet Goren - (UPP) 

5 Point Literature Program – Option 2- (UPP) לשלוש שנים-  

Practice Papers for Module E (ECB) 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

OR 

שמעון זילברמן  –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

OR 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

  

4p. – (2 groups)  

Making Sense Book & Workbook (ECB)- לשנתיים 

4 Point Literature Program – Option 2 - (UPP) – לשלוש שנים  

Practice Papers for Module C (ECB)  

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

OR 

שמעון זילברמן  –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

OR 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

3p. -  Ethiopians -22 girls + 4 partani (2 groups + partani) 

Build Up – book & workbook (ECB) –  

Practice Papers for Module A (ECB) – 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

OR 

זילברמן –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

OR שמעון   

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 
 
  


